
A saecularismus és a lelkészi munka.
Két évvel ezelőtt a jeruzsálemi missziói világkonferencián 

Jones Rufus, az amerikai Haverford College (Pennsylvania) 
tanára „A saecularis civilizáció és a keresztyónség feladata" 
címmel előadást tartott,1 amelynek nyomán külföldi theologiai 
és egyházi folyóiratokban mind gyakrabban találkozunk a 
„saecularismus" kifejezéssel és ami ennél még fontosabb, a 
keresztyén világnak felelős vezetői mind élénkebben foglalkoz
nak azon jelenséggel, amelyet Jones nyomán összefoglalólag 
„ saecularismus “-nak nevezünk.2

Maga Jones a fogalmat a következőképen határozza meg: 
„A saecularis szót oly értelemben használom, hogy értem azon 
azt az életformát, és azt az élet-értelmezést, amely a dolgoknak 
csak a természetes rendjét foglalja magában és nem találja 
meg Istent vagy az élet, ill. gondolkodás számára lényeges 
szellemi valóság birodalmát."3 A saecularismus névvel tehát 
összefoglalólag jelöljük mindazon világnézeteket és gyakorlati 
életformákat, amelyek nem ismernek transcendens valóságot, a 
tiszta immanencia alapján állanak, vagy vallásos kifejezést 
használva, szoros értelemben véve Istentelenek. Az ilyen érte
lemben vett saecularismus nemcsak egy bizonyos vallásos élet
formának az ellensége, hanem szemben áll mindenféle vallás
sal, legyen az a keresztyénség vagy akár az iszlám, a budd
hizmus avagy más vallásos életforma. Nyilvánvaló, hogy a 
saecularismus ennek következtében mindenféle vallásos alakulat 
számára egyformán probléma, de mégis különös jelentőséget 
nyer a keresztyénség számára, mivel a keresztyénség kultur- 
területéről indult el hódító útjára. Hamarosan átláthatjuk azt is, 
hogy ez a mozgalom az egész egyetemes keresztyénségnek a 
problémája és nem talán csak a keresztyén misszió munkáját 
nehezíti meg, — ámbár állandóan jönnek a hirek arról, hogy 
mennyire súlyossá teszi a missziók helyzetét pl. Kínában és 
Japánban. Innét van az, hogy vele mindjobban foglalkoznak 
azok, akik a keresztyénség világhelyzetét figyelik. És nem nehéz 
rájönni arra sem, hogy a magyar keresztyénségnek, közelebbről

1 Jones értekezése megtalálható a „Reports of the Meeting of the In
ternational Missionary Council at Jerusalem, Easter 1928.“ I. kötetében 
284—341. lpk (Oxford, 1928.).

2 Csak néhány ilyen megnyilatkozást említek meg, amelyekből az egész 
kérdésre vonatkozólag is lehet tájékozódni: Knák: Sákularismus und Mission, 
Giitersloh, 1929.; Witte: Sakularismus und Christentum in Ostasien, a „Chris- 
tentum und Wissenschaft* f. évi 1. számában és a Lichfieldi püspök cikkét 
„Secularism“ címen a „Stockholm” f. évi 1. számában.

3 Az 1. alatt említett kiadvány 284. lapján.
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a mi evangélikus egyházunknak is súlyos problémájára mutat 
rá ez a fogalom. Éppen ebből a szempontból akarunk . vele a 
következőkben foglalkozni.

I.

Jones mindjárt fejtegetéseinek kezdetén rávilágít néhány 
statisztái adat segítségével a mozgalom arányaira. Figyelmeztet 
arra, hogy az Egyesült Államokban a lakosságnak csak kb. 
harmadrésze, kerek számmal kb. 37 millió lélek van még vala
melyes kapcsolatban a keresztyénséggel, a másik kétharmad, 
tehát több mint 70 millió lélek teljesen elvesztett minden kap
csolatot a keresztyén egyházzal. S még jó volna, ha az említett 
egyharmad mind igazi keresztyén volna: ennek a soraiban — 
és pedig nemcsak a nagyvárosok lakosságára kell gondolni, 
hanem a vidéki, közelebbről a falusi lakosságra is, — a sae- 
cularismus ugyancsak rohamos léptekkel foglal tért. Nagy-Bri- 
tannia lakosságára vonatkozólag nincsenek ugyan pontos adatok, 
mivel az angol népszámlálások a lakosság felekezeti viszonyaira 
nem terjednek ki. Jones szerint az anglikán egyháznak kb.
4.000. 000, a protestáns szabad egyházaknak együttesen kb.
2.000. 000 és végül a római egyháznak ugyancsak kb. 2,000.000 
felnőtt tagja van a szigetországban. Ha ehhez hozzávesszük a 
gyermekeket és kiskorúakat, kb. 20—22 millió keresztyént 
számíthatunk: a lakosságnak másik, nagyobb, kb. 35 milliót 
kitevő része ugyancsak elvesztette már minden kapcsolatát a 
szervezett keresztyénséggel.

Az európai kontinensen a helyzet látszólag kedvezőbb. De 
csak látszólag. Nincsenek adataink Franciaországra vonatkozó
lag, de indokolt az a vélemény, hogy ott hasonló viszonyok 
uralkodnak. Németország lakosságának az óriási többsége még 
hozzátartozik valamely egyházhoz, azonban a helyzetnek egy 
olyan kiváló ismerője, mint D. Dr. Witte berlini professzor 
említett cikkében annak a véleményének ad kifejezést, hogy a 
valóságban a helyzet egyáltalán nem kedvezőbb, mint Angliá
ban vagy az Egyesült Államokban s ez szerinte nem is szorul 
bizonyításra. Minden esetre utalhatunk arra, hogy a szociálisták 
által propagált kilépési mozgalom hatása alatt a háborút követő 
néhány év alatt százezrek hagyták el az egyházat, úgyhogy az 
1925-diki népszámlálás szerint Németországban 1,451.687 fele- 
kezetnélküli van. Ehhez sok tekintetben hasonlítanak a cseh
országi állapotok: a háború után itt is százezrek hagyták el a 
kath. egyházat és ezeknek csak egy kisebb része csatlakozott 
valamely más egyházhoz, vagy az újonnan alakult cseh-huszita 
egyházhoz, mig az 1921-diki népszámlálás szerint kb. 655.000 
lélek felekezetnélküli maradt. Talán nem érdektelen ebben az 
összefüggésben megemlíteni, hogy a kilépési mozgalom külö
nösen a cseh ipari vidékeken kapott erőre.

Végül pedig utalnunk kell arra, hogy jelenleg az orosz 
bolsevizmusz teszi a legátfogóbb és legradikálisabb kísérletet
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egy teljesen saecularizált világ megvalósítására: ha ez a kísér
let sikerül, úgy a nagy orosz birodalomnak jelenleg kb. 140 
millióra tehető lakossága hamarosan teljesen kívül áll majd a 
keresztyénségen. Az orosz vallásos viszonyokat nem szabad 
tisztára a keresztyénüldözésnek részben negatív szempontja 
alatt tekinteni. Az orosz keresztyénüldözés is valami teljesen 
újat és idegenszerüt mutat az eddigi hasonló, a történelemből 
ismert jelenségekhez képest. Akár a régi római világban, akár 
pedig a középkorban és az ellenreformáció korában előfordult 
üldözéseket vesszük, az államhatalom vagy pedig azon keresz
tül az egyház mindig csak egy bizonyos vallásos alakulatot 
üldözött és igyekezett kiirtani. Oroszországban a törekvés az, 
hogy minden vallás és vallásos életforma megszűnjön. De ezen 
a negatív irányzatú törekvésen túl a bolsevizmus tulajdonképen 
egy egészen új sajátságos, a marxista materialista elgondoláson 
alapuló életforma megvalósítására törekszik. Ez az életforma a 
maga világnézeti alapjait tekintve egyelőre inkább csak nega
tívumokból áll („nem-kapitalizmus“, „nemvallás", ill. „nem- 
keresztyénség"), talán soha nem is fog túljutni ezen a negatív 
jellegen, de ha megvalósul, mint a tiszta immanencia alapján 
álló életforma olyan pozitívummá lesz, amely ma még belát
hatatlan veszedelmet jelent az egész keresztyén világra.

Ezeknek a tényeknek a világításába kell beleállítani a mi 
magyar viszonyainkat is. Nálunk ugyan külsőleg a saecularis- 
mus nem mutathat fel olyan eredményeket, mint az említett 
államokban. Az állammal való szoros kapcsolat folytán az egy
házak a közéletben olyan súllyal rendelkeznek, amellyel eleve 
lehetetlenné tesznek minden olyan mozgalmat, mint amilyen pl. 
a német vagy cseh kilépési mozgalom. Hozzájárul ehhez az a 
körülmény, hogy az indusztriálizálódás nálunk a nyugateurópai 
viszonyokat tekintve viszonylag még szűk keretek közt mozog. 
Ennek ellenére alig szabad magunkat abban az optimista véle
ményben ringatnunk, hogy nálunk a látszatnak megfelel a belső 
helyzet. Aki kendőzés nélkül tekinti a viszonyokat, az ha kisebb 
mértékben is és fejletlenebb formában, de nálunk is ugyan
azokat a jelenségeket találja meg, mint Nyugat-Európában.

II.
A keresztyénség helyzetképének ezen vázlatos rajza ter

mészetszerűleg nem elégséges arra, hogy a szóbanforgó kérdés 
lényegére vonatkozólag tájékozódjunk. Ha a keresztyénség s 
közelebbről egyházunk hivatását lelkiismeretesen akarja teljesí
teni és Isten előtti felelősségének tudatában adni a reábizott 
evangéliumot sok sebből vérző népünknek, akkor mindenek előtt 
szükséges az, hogy körültekintő alapossággal tájékozódjunk azon 
ellenállás felől, amellyel igehirdetésének a munkája éppen a 
saecularismus részéről találkozik.

Á saecularismus csak neve szerint új. Lényege szerint 
azonban évszázados múltra tekinthet vissza. Első nyomai vissza
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vezetnek a keresztes háborúk koráig, amidőn a nyugati kérész- 
tyénség egységes világképe először találkozott — az antik kultúra 
pusztulása óta — egy tőle független, egészen más alapokon 
nyugvó kultúrával. Ez, az iszlám kultúrája ugyan nem volt 
vallástalan, de a nyugati kultúrára való hatásával felkeltette a 
vallásos értékek relativitásának a képzetét és ily módon meg
indította a vallástól való emancipációt, öntudatra ez a gondol
kodás a reneszánsz világában ébredt: Mereskovszki Leonardo 
da Vinci alakjában megkapó erővel rajzolja meg ennek a maga 
erejéből repülni akaró, végeredményben önmagát istenítő saecu- 
larizált embernek tapogatódzó és mégis imponáló erőről tanús
kodó, tragikus sorsú, de rokonszenvet keltő lépéseit. Regénye 
a költői divináció erejével szemléletesebben állítja elénk a 
saecularismus szuggesztiv erőit és végzetes hibáit, sőt hitetlen
ségének bűnét, mint sok tudományos értekezés.

A reformáció vallásos megújulása látszólag halálos csa
pást mért a nagy erővel feltörő mozgalomra és nemcsak a pro
testantizmust hívta életre, hanem megmentette a végső feloszlás 
jeleit mutató középkori egyházat is. De a reformáció diadala 
csak átmeneti volt: talán éppen azért, mert a középkori egyház 
ellenállásán, megtérni nem akaró keményszívűségén megbomlott 
a keresztyénség egysége; a reneszánszban kialakult saeculari- 
zált kultúra csak ideiglenesen állította erőit a keresztyénség 
szolgálatába, hogy azután az ellenreformáció korában önnön- 
testét marcangoló keresztyénségtől elfordulva a XVIII. század 
felvilágosodásában első fénykorához jusson el. Már a felvilá
gosodás alkotta világképben megtaláljuk azokat a vonásokat, 
amelyek a saecularismusra ma is jellemzők: a világképet tudo
mányos alapokra helyezte, amikor megalkotta a törvény fogal
mán felépülő modern természettudományt és a kritikai mód
szerrel dolgozó történettudományt. Az első a világot tisztán 
immanens okok segítségével igyekezik megérteni, a második 
minden történelmi jelenséget relativnek mutat. A keresztyénségre 
nem is annyira az első, mint inkább a második lett veszedelmes, 
mert a történeti kritika eszközeit alkalmazta a kijelentéstörténetre 
is és ily módon végeredményben kiküszöböl minden különös 
isteni kinyilatkoztatást.

Ezen világkép alapjai nem rendültek meg, amikor a fel
világosodás korszakának napja lealkonyult. Változatos alakulá
sokon ment keresztül, de mindig „modern" világkép maradt. 
Ennek a világképnek a veszedelmeit természetesen már a múlt 
század keresztyénsége is felismerte, az ellene indított harcnak, 
ill. a vele folytatott apológiának az elvi hibája azonban az volt, 
hogy azt lényegileg csak világképnek tekintette és ismerte fel. 
Holott ennek a saecularizált világképnek a tulajdonképeni jelen
tősége abban van, hogy az egy új életforma megalakítására 
törekszik. A legkönnyebben ez a szocializmusnál ismerhető fel: 
a keresztyénség harca, melyet a szocializmus ellen — sokszor 
ugyan alkalmatlan fegyverekkel — indított, nincs is teljesen
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ennek a felismerésnek a híján. De ugyanez a helyzet a saecu
larismus egyéb válfajainál is, amelyek a háború előtti korszak
ban leginkább az esztéticizmus különböző formáiban jelentkeztek. 
Azonban a háború előtt ez az új életszemlélet és életforma a 
polgári társadalom keretén belül inkább kivételszámba menő 
alakokban valósult meg és a nyugati kultúra területén a prole
tariátusnak az egyházzal való kapcsolata is még sokkal erősebb 
és közvetlenebb volt, semhogy az egyház vezetői a veszedelmet 
felismerhették volna teljes nagyságában. Inkább csak a terjedő 
„vallástalanságot", „az egyháztól való elidegenedést" látták, de 
ezen tisztán negatív vonalakat mutató kép mögött a mindinkább 
erőre kapó pozitív életeszményt nem látták meg.

Ebben a helyzetben a háború hozott változást, amely nem
csak azelőtt elképzelhetetlen erővel robbantotta ki a saecularis- 
must, hanem ezzel egyúttal hozzásegített a helyzet tisztázásához, 
így sodródott a keresztyénség oly krízis hullámaiba, amelynek 
még mindig csak a növekvő árjait észleljük. A háború élménye’ 
lényegileg két ponton gyakorolt döntő befolyást a saecularismus 
jelenlegi előretörésére. Egyfelől óriási lelki megrázkódtatással 
ragadta ki a férfiak millióit megszokott életmunkájuk köréből. 
A fronton uralkodó sajátos és új életkörülmények, amelyek 
radikális ellentétben voltak a megszokott civilizáció életkörül
ményeivel és életformáival, még akkor is alkalmasak lettek 
volna arra, hogy a civilizációnak a katonák lelkében is élő 
világa összeroppanjon, ha ehhez nem járul hozzá a folytonos 
halálos veszedelemnek a test és lélek energiáit felőrlő borzal
massága. Ebben a világban az emberek milliói számára a reá- 
tekintőt is halálba döntő Medúza-fejjé lett az egész nyugati 
kultúra, amely a világháború borzalmakkal telt őrületét kieszelte 
és az emberiségre zúdította. És ebben az átélésben ezen civili
záció egyik lényeges vonásának mutatkozik az a keresztyénség, 
amelynek a képviselői nemcsak hogy nem akadályozták meg 
a háborút, hanem a harcba induló seregekre egyaránt adták 
áldásukat Franciaországban, Oroszországban, Angliában egyfelől, 
Németországban, Magyarországon és Ausztriában másfelől. Nem 
arról van szó, hogy mennyire helyes ez az Ítélet logikailag. 
Erről bizonyára lehet vitatkozni. A lényeges az, hogy sokaknál 
öntudatlanul, sokaknál tudatosan micsoda élményt váltott ki a 
háború. Lehet, hogy Remarque híres könyve egyoldalú és igaz
ságtalan naturalizmussal rajzolja a háború élményét. De ahhoz 
az ítélethez alig fér kétség, hogy a front borzalmaiban az a 
generáció is meghalt, amely épkézláb tért vissza a harctérről. 
Hiszen akik ott voltak, a „halál napszámosai" lettek.

De a saecularismus szempontjából a háború élménye még 
egy másik szempontból is fontosságot nyert. Nemcsak a front 
élménye döntött le egy régi világot. A front mögött is megvál-

1 A háború élményéről az újabb irodalom kapcsán igen alaposan tájé
koztat Wilkens cikke: „Sinndeutung des Wahnsinns“ („Furche*, 1930. áprilisi 
szám). A részletekre nézve erre utalom az érdeklődőt.
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tozott a világ. Hiszen a mögöttes országrész csakhamar elvesz
tette önálló jelentőségét és csak mint a harcvonal arzenálja élt. 
Ezt mutatja az egész háborús gazdaság, amelyet az azelőtt soha 
nem tapasztalt tirannikus hatalommá lett állam nagy egységes 
szempontok szerint az egyén legintimebb életfolytatásába is 
zsarnoki erővel belenyúló erővel szervezett meg. Ez a háborús 
gazdaság óriási lépéssel vitte előbbre az indusztrializálódást és 
az életformáknak oly mechanizmusát teremtette meg, amely 
azelőtt ismeretlen volt. A technika az egész vonalon diadalt 
aratott, diadala pedig a természettudományi világkép győzelmét 
jelentette. A háború befejezése, ill. a forradalmak után az álla
mok próbáltak ugyan visszatérni az 1914-ben elhagyott útra, 
de a háborús helyzet teremtette tehetetlenségi nyomaték ezt 
annál is inkább lehetetlenné tette, mert hiszen az államférfiak 
sem ismerték fel mindig azt, amiről szó van és még kevésbé 
értették át azonnal a helyzetet. A háború alatt fokozott induszt- 
rializálódás a háború után mértani arányban növekedett. S ez 
nemcsak sajátos, részben a békeszerződésekben rejlő okok kö
vetkezménye volt: a technika folytatta világhódító diadalutját 
és nyomában ott jár mindenütt a természeti törvény fogalmára 
felépített, a tiszta immanencia keretei közt mozgó világnézet. 
Az életformáknak és berendezkedéseknek ezzel járó mind na
gyobb mérvű mechanizálódását pedig nem tudja megakadályozni 
az a körülmény sem, hogy a háború tapasztalatainak a vissza- 
hatásaképen igen erős „misztikus" áramlat szaladt végig a nyu
gati kultúra területén. A mélyebb szellemi értékeket ismerő, 
újabban ismételten jelentkező mozgalmak, valamint a keresztyén 
megújulásnak a mindinkább tapasztalható nyomai sokkal kisebb 
körökre terjedtek ki, semhogy az előbb vázolt folyamatot lénye
ges módon befolyásolhatták volna. (Folyt, köv.)

Lic. Dr. Karner Károly
egyet. ny. rk. tanár.

Suspiriumok.
Ap. cs. 2, 1—13.

Jövel Szentlélek, Isten lelke,
Pünkösdi lélek, óh, jövel,
Szállj minden érző kebelbe,
Hogy szent erőddel teljen el,
Hogy egyek legyünk, hol a hit világa,
A jó, nemes hív bennünket munkára,
S építve híven a te szent országod,
Megláthassuk már itt a mennyországot. Ámen.
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Ap. cs. 10, 42 -4 8 .
Élők, holtak bírája,
Megváltó Jézusom!
Töredelmes lélekkel 
Hozzád fohászkodom:
Erősítsen meg lelked 
A hitben engemet,
Hogy boldogan végezzem 
A földön éltemet. Ámen.

Róm. 11, 33 -36 .
Szentháromság — egy Istenünk,
Hozzád buzgón esedezünk:
Neveljed értelmünk, hitünk,
Erősítsd csüggedő szívünk;
Hogy bárminő sorsot mérsz ránk, 
Megnyugodjunk végzéseden 
S hála’dással vallja ajkunk:
Mind jó amit kezed teszen. Ámen.

I. János 4, 16—21.
Mindenható Isten, végetlen szeretet,
Imádva ejtem ki a te szent nevedet;
Áldlak hozzám való igaz jóságodért,
Rajtam megújuló sok-sok áldásodért. . .
Add, én is mindenkor híven szeresselek, 
Embertársaimmal szívesen jót tegyek —
Legyen szívem, lelkem minden gondolatja 
Az irántad való hála áldozatja Ámen.

1. János 3, 13—18.
Uram, e te akaratod
Hogy szeressem embertársam,
Szűkölködő szegénységét 
Szánakozó szívvel lássam . . .
Óh, segélj, hogy akaratod 
Hűségesen teljesítsem . . .
Szent nevedet életemmel 
Mindhalálig dicsőítsem. Ámen.

Horváth Béla
csikvándi lelkész.
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Pünkösd.
Ap. Csel. 2, 1 -1 3 .

A nagy alkotás napján a kisebb alkotások is eszünkbe 
jutnak. Az isteni mű születésekor az emberi építésekre is gon
dolunk. A keresztyénség alapkőletételének ünnepén evangélikus 
egyházunk azon pilléreire is tekintünk, a melyeket a Krisztus 
által vetett fundamentomon őseink emeltek. Az első pünkösdi 
aratás mellett arról az aratásról is emlékezünk, a mely renge
teg gyomot irtott ki az evangélium eredetileg tiszta földjéből.

Az alaptörvény: a Biblia mellett felragyognak előttünk a 
messze múltból azok a hitvallási iratok is, a melyek a Szent
írással egyezőleg hitünket és életünket szabályozzák.

Speyer és Ágosta egyházunk világító tornyai. Jelzik egy
részről a veszélyt, amely zátonyokat és örvényeket rejt s mu
tatják másrészről az irányt, amely a vészes helyeket elkerülve, 
az örök révbe vezet.

Az első Pünkösdkor épült fel a Ház, a mi azután történt, 
az már csak tatarozás.

Krisztus az alapvető, a Szentlélek az építő, a többiek, akik 
dolgoztak s dolgoznak, egyszerű munkások.

Ha most a jubileumok idején emlegetjük Speyert, Ágostét 
és a többi egyháztörténelmi események központjában álló hal
hatatlanjainkat, ez csak azért történik, hogy felőlük emlékezve, 
az ő maguktartásából, hűségükből s példájukból erőt merítsünk 
az evangéliumért reánk is váró küzdelemre, lelkesedést az egy
házunkért általunk is vívandó harcra és reménységet a Krisztus 
által a mi részünkre is biztosított győzelemre.

A Pünkösd legfőképpen ezt a célt szolgálja. Tűzet gyújt 
a szívben, lángra lobbantja a lelket, megállásra, akarásra és 
építésre ösztönzi az igaz keresztyént.

A Szentlélek mennyei tűz.
1. Lángra gyújtja a lelkeket.
2. összeolvasztja a szíveket.
3. Alkotásra képesíti az igaz híveket.

I.
„És meghasadt nyelvek jelentek meg nekik mint a tűz“. . .  

Ezt mondja szent leckénk: Tűz szállt a tanítványok leikébe. 
Tűz áradt beléjük.

A tűz nemcsak rombol, de életet is ad; nemcsak pusztító 
elem, de alkotó erő is; nemcsak veszedelem, hanem áldás is. 
Jótékony hatását akarja jellemezni az a magyar felfogás, a mely 
a házat, az otthont tűzhelynek is mondja.

A nap melege, heve, tüze mindennek életet adó forrás. 
A virágzás, a termékenység szülője a nap.

A lelki világ napja Krisztus és a kit elküldött: az ő Szent
lelke. Tűzet a szívben, lángot a lélekben a Szentlélek támaszt.
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Soha senki naggyá nem lehet Isten lelke nélkül. Talmi 
nagyság, hamis próféta minden ember, aki nem Isten lelkének 
hatása alatt dolgozik. Saját erejéből igazán nagyot, maradandót 
senki sem alkothat.

A költő verse csillogó üveg, a festő műve mázolás, a szob
rász alkotása kifejezéstelen anyag, a szónok beszéde üres frá
zistömeg, ha nem hatja át Istennek lelke.

Ellenben akit alkotásra Isten lelke hevít, annak beszéde 
erő, írása érték, alkotása művészet.

Mik voltak a tanítványok Krisztus lelke nélkül? Gyenge, 
félénk emberek, csüggedező, reménytelen lelkek; de a mikor 
reájuk szállt a mennyei tűz; amikor lángnyelvek megihlették 
őket, lángra gyűlt a lelkűk s lobogó lelkesedéssel hirdették a 
Krisztust és soha nem lohadó tűzzel, égő lélekkel teljesítették 
apostoli hivatásukat.

Péter apostolt is ez a mennyei tűz hatotta át, ez tette be
szédét ellenállhatatlanná, hódítóvá. Ez olvasztotta fel a kemény 
szíveket, az forrasztotta össze a lelkeket, ez tette egyérzésüvé 
és egy nyelvűvé a különböző népeket.

Nekünk is erre a tűzre, lángra van szükségük. E nélkül 
hideg és értéktelen az élet.

II.
Jézus tanítványai egy házban összegyűlve tanácskoztak 

az Isten országa terjesztése felöl. Küldetésük tudata, hivatásuk 
érzete gyűjtötte őket össze. Égtek a vágytól, hogy teljesítsék a 
Mester parancsát, hogy tanítsanak és megkereszteljenek minden 
népeket. Előttük lebeget a cél: a láthatatlan Istenországát lát
hatóvá tenni külső szervezésben. Szívük minden egyes érzés- 
csöppjében benne volt a Krisztus tanítása, igazságai átültetésé
nek vágya a való életbe. A Megváltó iránt való hűség s az ő 
megbízatásukra vonatkozó parancs tiszteletérzete betöltötte egész 
valójukat. Nyugtalan szívvel, lázas aggyal várták a pillanatot, 
amelynek elkövetkezése bizonyosságként élt lelkűkben, amikor 
szívből szólhat a száj s lelkűk világosságát kiáraszthatják az 
egész világra. És a pillanat eljött. „ ..  .nagy hirtelen zúgás támadt 
az égből, mintegy rohanó szélnek zendülése és betöltötte az egész 
házat, amelyben együtt ültek. És meghasadt nyelvek jelentek meg 
nekik mint a tűz és valamennyien megteltek szentlélekkel. “ Amint 
az olvasztóban összeolvad az érc, a Szentlélek tüzében össze
olvadt az ő szívük is. Szent hevület, édes mámor, lobogó lel
kesedés szállta meg őket, ábrándjuk, álmuk, reményük világára 
fény, ragyogás derült. Az égi tűz átjárta egész lényüket s hő
sökké, apostolokká avatta őket. Készekké váltak egy pillanat 
alatt a küzdelemre, a szenvedésre, az önfeláldozásra a Krisztusért.

Csodás erő az az égi tűz : a Szentlélek tüze, amely szívet 
az áthat, az a szív élő, érző lesz s kútfejévé válik minden jó
nak, szépnek és nemesnek. Lángol attól a lélek, mámorossá 
lesz tőle a szív, ezért mondták az apostolokra, hogy édes bor
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tói részegedtek meg. E nélkül azonban élettelen, sivár az ember 
lelke s igazi alkotásra képtelen.

III.
Az első Pünkösd a krisztusi eszmék megvalósulásának az 

ünnepe volt, ünnepe a tanítványok apostolokká válásának.
A 4 fal között meghúzódott, a zárt ajtó mellett töprengő 

és aggódó tanítványok az égi tűz által felbátorítva és fellelke
sítve kiléptek a világ elé és rettenthetetlenül hirdették a mi bű
neinkért meghalt s a mi megigazulásunkra feltámadott Krisztust.

Sasszárnya nőtt a lelkűknek, erő és bátorság szállt szívükbe, 
hősiesség, önfeláldozásra való készség nyilatkozott meg akará
sukban, elszántságukban.

Ami a sikeres munkának s a dús aratást Ígérő magvetés
nek előfeltétele és kelléke, mindazzal felruházta őket Isten 
Szentlelke.

Most már nem álmodoztak, hanem cselekedtek; nem ter
vezgettek, hanem dolgoztak; nem kísérleteztek, hanem hódítottak. 
A keresztről való tudomány életté lett előttük. Valósággá vált 
a krisztusi eszme. Isten országa az emberi lelkekben földi testet 
öltött.

Ott született meg az első keresztyén gyülekezet, ahol Jézust 
halálra adták. Azok keresztelkedtek meg az ő nevére, akik 
feszítsdmeget kiáltottak reá. Ott alakult meg az első keresztyén 
egyházközség, ahol Jézust sírba tették. Az ő sírjáról elhengerített 
nagy kő lett az első kődarab az épületben, amely a mi lelkűnk
nek földi erős vára. Első alkotása az apostoloknak a jeruzsálemi 
gyülekezet. Onnan szállott szét a szikra az egész világra. Az 
első pünkösdi tűz hatása alatt születtek újabb és újabb gyüle
kezetek.

Az apostolok hittérítési útja diadalút volt, telve szenvedéssel 
és telve dicsőséggel.

Az elvetett mag kalászba szökkent, a gyümölcsöt megér
lelte Isten Szentleikének örök napja.

Terjedt és épült a földön az Isten országa. És azóta is ami 
aratás volt az Isten országa mezején; ami építés történt Krisztus 
Anyaszentegyházában; ami alkotás létesült Isten szent nevében: 
az mind a pünkösdi tűz erejével s a pünkösdi Lélek hatása 
alatt történt.

Ami akkor az alkotás rugója volt, az ma is: a lelkesedés 
s ami akkor titka volt a sikernek, az ma is: az egyakarat.

E kettő nélkül alkotni nem lehet.
Egyházunknak minden intézménye e két erőnek az össz

hatása. A lelkesedés a teremtő tűz, az akarat pedig a megtartó 
s fejlesztő erő.

Hazánk nagysága, régi dicsősége is csak akkor tér vissza, 
ha lobog a magyar lelkekben a hazaszeretet, a Haza üdvéért 
a lelkesedés tüze s ha minden magyar egy célért dolgozik és 
egyet akar: a Haza üdvét s javát.
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Sok vért vesztett Egyházunk ereibe is csak akkor tér vissza 
az egészséges élet, erősödni, fejlődni csak az esetben fog, ha a 
hit lángja hevíti s az egyetakarás áldott szelleme hatja át és 
tartja össze apostolait.

Magyar Pünkösd, evangéliumi alkotó Pünkösd, jöjjön el a 
te országod!

Kovács Andor
orosházai lelkész-esperes, 

kormányfőtanácsos.

   Egy családi hajlék áldott pünkösdje.
Pünkösd II. ünnepe.

Ap. csel, X. 42—48.

Tegnap — Pünkösd első ünnepén — Jeruzsálembe veze
tett el az írás., Abba a világvárosba, ahol ezen az ünnepnapon 
óriási tömegek Tiömpölyögtek az utcákon. Nemcsak Jeruzsálem 
lakosai, hanem az akkor ismert világ külömböző tájairól ide- 
sereglett jövevények. Három világrész lakói találkoztak itt ezen 
az ünnepen. Nyüzsgés, mozgás, tarkaság mindenfelé! . . .  Egy
szerre azonban az egyik irányból valami csodálatos zúgásnak 
a hangja kél. Kíváncsian siet oda a sok ezernyi nép. „Minek
utána pedig ez a zúgás lön, egybegyüle a sokaság és megza- 
varodék". (Ap. csel. II. 6.) — „Péter azonban előadván" (u. o. 
14. v.) — az álmélkodó nép felé emeli szavát s átható hangon,, 
megrázó beszédben készíti elő a Szentlélek kitöltetését a szívek
ben. „Mit cselekedjünk?" (u. o. 37. v.) morajlik végig a meg
riadt lelkiismereteken a sikoltó kérdés és egyszerre háromezer 
megtért ember hajtja le bűnbánóan a fejét Péter előtt, hogy 
elvegye a keresztségnél a Szentlélek ajándékát.

Ez a nap a tömegek, az utca pünkösdje volt.
Egy világváros kozmopolita levegőjéből indúl el világhó

dító útjára a Krisztus lelke, bizonyságául annak, hogy ez a 
lélek nem csupán Judeaé, Egyiptomé, vagy Rómáé, hanem 
mindenkié — származás, nyelv, faj, kor, nem, rang és osztályra 
való tekintet nélkül!

Ma, — Pünkösd másodünnepén — Czezareába, Kornelius 
pogány százados hajlékába visz az Ige. Itt, — bár szintén sokan 
gyűltek egybe — nem ezreknek és ezreknek, hanem csak Kor
nelius háznépének, rokonainak és barátainak lett máma boldog 
pünkösdi ünneplése. Itt nem utcák hömpölygő sokaságára szál
lott alá a Szentlélek, hanem egy meghitt családi hajlék lakóira. 
S az igazi pünkösdi ünneplésnek — máma különösen — azr 
egyes szívekből, a családi tűzhelyekből kell kiindulnia, mert az 
utcákat, tereket, tömegeket — sajnos — ma már legtöbbször 
nem a Krisztus lelke, hanem az Antikrisztusé mozgatja; nem 
az igazság, szeretet és békesség lelke indítja megtérésre, hanem



228

inkább az igazságtalanság, az önzés és gyűlölködés daemona 
fűti a felforgatásra.

Legyen azért további elmélkedésünk tárgya Kornelius képe 
nyomán

egy családi hajlék áldott pünkösdje,
I. kezdődik az Úr beszédjének hallgatásával
II. folytatódik a Szentlélek ajándékának kitöltésével
III. végződik az Isten nevének magasztalásával. —

I.
Voltaképpen ott kezdődik már Kornelius és családjának 

áldott pünkösdje, amikor a textusunkat is magában foglaló fe
jezet első versei szerint felhangzik házában, lelkében a titok
zatos szózat: „Kornélius! . . .  hivasd magadhoz Simont, ki ne
veztetik Péternek" (Ap. csel. X. 8, 5.), azaz Kornelius, fordulj 
az Úrhoz, hallgasd az Ő tanítását hirdető tanítókat, fogadd há
zadba, szívedbe az Ó igéjét! És Kornélius habozás nélkül eleget 
tesz a felhívásnak. Azonnal intézkedik, hogy házanépe hallgat
hassa az Igét, azonnal megnyitja hajlékának kapuját, hogy be
vonulhasson oda az Úr. S bár Péter apostol Kornélius házában 
az Igét a legkeményebb és legfélelmetesebb részében kezdi 
hirdetni, amikor arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus az 
Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak, — mégis feszült 
figyelemmel, megszentelt áhítattal hallgatja a czezareai ház min
den lakója a hirdetett igét.

Testvérem, hogy a te családi hajlékodnak is legyen végre 
egyszer egy áldott, boldog pünkösdje, halld meg a Szentlélek 
hívó szózatát és kövesd azt tétovázás nélkül te is ! — Hallod! ? 
Téged is néven szólít a lelkiismereti tópelődés magányos percei
ben, a magadbaszállás és múltbanézés vádoló pillanataiban: 
Kornélius! Emberi — Meddig kerülöd még az Urat és az ő 
beszédjét? Mikor nyitod meg szívedet és hajlékodat az Ő igéje 
előtt? Sokáig lesz e még a te otthonod a közönynek, a taga
dásnak, a világ szerelmének a színhelye ? Nem hallod ? Krisztus 
bírája élőknek és holtaknak! I — Talán legközelebb rajtad a 
sor, hogy oda állj az Ő itélőszéke e lé ! Ne halaszd holnapra, 
még csak a következő órára sem a megtérésedet! Adj helyet 
családi hajlékodban a Krisztusról való bizonyságtevésnek! Hívd 
össze, mint Kornélius, ma és ezentúl mindennap házadnépét s 
nyisd fel az öreg, hű bibliát, hadd lépjen ki belőle Péter, János, 
Pál, vagy maga az Úr és hirdesse neked és gyerekeidnek előbb 
a fenyegető ítéletet, hogy megbánásra és töredelemre indítson, 
azután a bűnbocsátó kegyelmet, hogy boldog reménységgel 
töltse el azok szívét, akik benne hisznek. A Szentlélek h ív ! 
Testvérem, Kornélius, menekülj az Úr igéjéhez! Hallgasd, olvasd, 
mólyedj belé s kezdetét veszi majd lelkedben, házadban, csa
ládod körében egy új korszak, a Szentlélek uralma, a szép, 
piros Pünkösd, mely mindenütt és mindenkor az Úr beszédjének 
hallgatásával kezdődik és
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II. folytatódik a Szentlélek ajándékának kitöltésével.
„...leszálla a Szentlélek mindazokra, akik hallgatják vala a 
beszédet... és kitöltetett a Szentlélek ajándéka*. A János ev.- 
ából, az Úr Jézus Krisztus búcsúbeszédeiből tudjuk, hogy me
lyek a Szentlélek ajándékai. Vígasztalás, igazság, békesség, 
bátorság, remény és öröm. Mindaz, amire nekünk — egy bol
dogtalan kor vívódó lelkű embereinek — még a darab kenyér
nél is nagyobb szükségünk van. Kornélius „az úgynevezett 
itáliai sereg* századosa volt (Ap. csel. X. 1.), tehát előkelő férfiú, 
akire felülről a császári kegy sugarai hullottak. „Jámbor és 
istenfélő ember egész házanépével egybe* (u. o. 2. v.), tehát 
egy békességben, egyetértésben élő család feje, aki nehéz hiva
tásához ott merített erőt naponként hitvese szeretetéből és gyer
mekeinek ragaszkodásából. És mégis, Kornélius nem boldog és 
nem elégedett! Valami hiányzik a lelkének! Mert hiába fürdik 
napsugárban a kertnek fája s hiába táplálja gyökereit a leg
termékenyebb humusz; ha nincsen benne az a rejtelmes erő, 
melyet a kertész oltott a vadonéba, nemes gyümölcsöt sohasem 
fog hozni. Kornélius pogány még: lelkét nem nemesítette még 
át Krisztus igéje, de kora eszméinek harcában felébredt már 
benne a lelki szomjúhozás valami után, ami teljes megnyugvást 
nyújthatna! — Nehéz kérdések gyötrik, nyugtalanító problémák 
foglalkoztatják s nem tud eljutni a megnyugtató megoldáshoz. 
A lélek nyugalma, az igazság birtoka nélkül pedig — ha az 
egész világot bírná is az ember — teljesen boldog nem lehet! 
Ezért küld Kornélius Péterért, hogy „halljon tőle valami dol
gokról* (u. o. 22. v.). S „mikor még szóla Péter az igéket, le
szálla a Szentlélek... és kitöltetett a Szentlélek ajándéka*.

így lett áldett pünkösdje a Kornélius családi hajlékának! 
Az Úr beszédje odaadó hallgatásának és elfogadásának ez a 
folytatása: a Szentlélek ajándékainak kitöltése. Most már teljes 
Kornélius otthonának a boldogsága, mert most már ott kering 
a ház népének minden tagjában a Szentlélek titokzatos ereje, 
mely a vígasztalás, bátorság, béke, igazság, remény és tiszta 
öröm édes gyümölcseit érleli az ember életében. Ne hanyagold 
el. Testvér, soha az Úr beszédjét. Szíved hallgassa, ajkaid zeng
jék, cselekedeteid pedig bizonyítsák azt s akkor gazdagon fognak 
reád kiáradni naponként a Szentlélek ajándékai s ezeknek bir
tokában lesz aztán magadnak és családodnak is egy egész életre 
szóló áldott pünkösdje, mely kezdődik az Úr beszédjének hall
gatásával, folytatódik a Szentlélek ajándékának kitöltésével és

III. végződik Isten nevének magasztalásával.
Akinek a szívében, házában, életében a Szentlélek vette 

át az uralmat, az nem ismeri többé a csalódás sóhajtását, az 
elégedetlenség panaszhangját, a türelmetlenség jajszavát és a 
kétségbeesés sikolyát. Annak csak egy dala és egy hymnusza 
van már:
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„Oh, vajha ezer nyelvein volna,
S angyalokával érne föl,
Mindegyik versenyezve szólna 
Teljes szívemnek mélyiből 
Dicséretedre, Istenem,
Ki annyi jót mívelsz velem !“

(Dunántúli énekeskönyv 14, 1.)

Kornélius századosról és övéiről alig tudunk többet annál, 
mint amit az Ap. csel. könyvének X. fejezetében jegyeztek fel 
róla a szent irók. Leckénkben csak annyit olvasunk, hogy, mikor 
a Szentlélek leszállt reájuk, „magasztalják az Istent". De én 
Kornélius életének a megkeresztelkedés utáni története napon
ként felcsendülő refrainjét látom ebben a három szóban. Lehet, 
hogy Kornélius élete további folyamán súlyosan megsebesült, 
vagy nehéz fogságban sínylődött, — hiszen katona volt. Lehet, 
hogy szerettei valamelyikének betegágyánál, vagy ravatalánál 
zokogott, — hiszen családapa volt. Lehet, hogy bűntudat, önvád, 
gond és rettegés emésztette, — hiszen ember volt. De én nem 
tudom másképpen elképzelni, csak úgy, hogy örömben és bá
natban egyaránt a Szentlélek ajándékának vétele után csak 
magasztalni tudta gyerekeivel az Istent. Mert ahol a Szentlélek 
költözik be a szívekbe a maga békességével, ott az Istenbe ve
tett bizodalom és az Isten rendelésén való megnyugvás aranyozza 
be az élet minden eseményét és változását úgy, mint ahogy a 
napnak sugara bearanyozza a hegyek ormát és a szakadék 
mélységét is egyaránt.

Óh, ha ilyen istendicséretté tudna felmagasztosulni a mi 
életünk is 1 Ha eltűnne arcunkról a komor, vad vonás, ajkainkról 
a zúgolódás hangja, szívünkből a meghasonlottság érzése, ami 
oly sokszor keseríti meg gyerekeink életét is! Milyen boldog 
Pünkösd lenne akkor a mi életünk! Kornélius és övéinek élete 
bizonyosan ilyesmi lett a megtérés után.

Testvérek! tanuljunk tőle s hogy a mai nap és azután 
életünknek minden napja igazi pünkösd ünnepe legyen ottho
nunknak, tárjuk ki szíveinket az Úr igéjének hatása előtt és ne 
is zárjuk el többé előle soha. Ez lesz a kezdete a mi családi 
hajlékunk naponként megújuló pünkösdjének! Folytatása pedig 
az lesz, hogy amíg az Igét tesszük meg életünk vezérelvévé, 
akkor lépteinket állandóan kisérni fogja dús ajándékaival a 
Szentlélek. Ennek viszont az lesz a végeredménye, hogy meg- 
békült, boldog, hálás szívvel fogjuk magasztalni az Istent ma 
és mindörökké. Ámen.

Kellő Gusztáv
szarvasi lelkész.
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Keressétek és tartsátok meg a három
ságban az egységet.

Szentháromság vasárnapjára,
Róm. 11, 33 -3 6 .

Ha könnyes a szemünk, ha örül a szívünk,
Az örök nagy Istent keresse a hitünk,
Erősítsen bennünk az Urnák Szentlelke,
Fedezze el bününk’ Jézusnak kegyelme. Ámen.

Sz. T. az Úrban! Ha valahol új aranybányát vagy gyé
mántmezőt fedeznek fel, legyen az akár a forró égöv alatt, 
akár a dermesztőén fagyos sarkvidéken, a könnyű meggazda
godás lázas szenvedélyétől hevített egyének csapatostól tódul
nak az ilyen helyekre.

Nem rettenti őket vissza az éghajlat forrósága vagy zord
sága, nem az akadályok és életveszedelmek sokasága. Ki tudná 
megszámlálni, hány drága emberi élet esett áldozatul könnyelmű 
kincsszomjának ? Pedig az arany és gyémánt csillogó kincs, 
mely elmúlandó, mégis ezekért a veszendő kincsekért hányán 
feláldozzák becsületüket, elhagyják a nyugodalmas családi kört 
s elárulják a hazát.

Az aranynál, gyémántnál van értékesebb kincs, mely soha 
el nem múlik, amely értékes kincs megszerzéséért nem kell 
halálos veszedelmekkel szembe szállani. Ma is egy ilyen, el 
nem múló kincsót keresünk az Úr házában. Keressük a Szent- 
háromságban az egyedüli Istenséget, keressük a Szenthárom
ságban az örökkévaló és boldogságot biztosító egységet.

Epistolai alapigénk azt mondja: „Ő tőle, ő  általa és Ő 
benne vannak mindenek." Az égen és a földön Istentől ered 
és Istenhez vezet minden. A Szentháromság mind a három sze
mélyében megtalálhatjuk az Isten bölcseségének és tudományá
nak mélységes gazdagságát és mindeneket összefoglaló egységét.

Ez ünnepi órában keressük és tartsuk meg a háromságban 
az egységet.

Keressük és tartsuk meg:
I. A három kinyilatkoztatásban az egyetlen örök Istent,

II. a háromszinü nemzeti zászlóban az egyetlen magyar hazát,
III. három szent könyvünkben az egyedüli evangélikus hitet.

Hitemnek szemével hadd lássalak Uram,
Végződjön a mennyben földi vándorutam! Ámen.

I.

Keressétek és tartsátok meg a háromságban az egységet. 
A három kinyilatkoztatásban az egyedüli örök Istent.

A Szentháromság tanának titkát földi bölcseség meg nem 
értheti, mert jól mondotta a régi egyházi atya: könnyebb a 
végtelen tenger vizét egy csigahéjjal kimeríteni, mint a Szent- 
háromság tanát megmagyarázni. De amit a bölcs lángesze föl 
nem ér, azt a hivő lelke óhajtva sejti és hitének szemével tisz
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tán látja. Amit gyermekkorunkban a teremtésről az első hit
ágazatban tanultunk, — az örökkévaló Isten teremtő munkás
ságának megszámlálhatatlan bizonyságait szemtől-szembe lát
hatjuk a természet csodálatos jelenségeiben. Az isteni teremtő
akarat hivott bennünket is a földi életre s mint az első Ádámot, 
bennünket is saját képére teremtett, porsátorunkba halhatatlan 
lelket lehelt és szívünkbe beleoltotta az örök boldogság után 
való vágyakozást! De az Isten képére teremtett embert a ki
sértő a bűn és halál örvénye felé sodorta. Isten nem akarta, 
hogy a halhatatlanságra hivott ember elvesszen, hanem hogy 
megtérjen és örök életet nyerjen. Azért el kellett küldenie 
egyszülött szent Fiát, az Üdvözítőnek ki kellett innia a keserű
ség poharát s el kellett szenvednie a golgothai kereszt kínjait, 
hogy a bűnbe esett emberiséget megválthassa nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem az ő ártatlan szenvedésével és halálával. 
De az Üdvözítő által megváltott ember még mindig könnyen 
visszaesett volna a bűn sarába és így a halál martaléka lett 
volna, ha el nem jön a vigasztaló, világosító és erősítő Szent
lélek, aki az Atyától és a Fiútól származott. Az örökkévaló 
Istenség teremtő munkásságának jelenségeit láthatjuk a nagy 
természetben, megváltói működésének a bizonysága a szentírás, 
a Szentlélek csodás hatalmáról beszél az első pünkösd ünnepe, 
az eszmék győzhetetlen ereje és az anyaszentegyház közel 
kétezeréves története.

Isten akaratával a kér. egyházak több felekezetre oszla
nak, de egyesülniük kell a Szentháromság dicsőítésében és a 
szeretet törvényének teljesítésében.

Szent hitünk által a három magasztos kinyilatkoztatást 
foglaljuk össze egy elválaszthatlan egységbe és a három tör
téneti kinyilatkoztatásban keressük és tartsuk meg az egyetlen 
örök Istent, aki bennünket az élet boldogító örömeivel és a 
földön egy drága hazával megajándékozott.

II.
Keressük és tartsuk meg a háromságban az egységet, a 

háromszinü nemzeti zászlóban az egyetlen magyar hazát. Ha 
kezünkbe veszünk egy piros ruhadarabot, az csak egy darabka 
vászon. Azután ha látunk egy fehér vagy zöldszinü ruhadarabot, 
az csak egy-egy gyolcsdarab. De ha ezt a három különféle 
szinü, piros-fehér-zöld gyolcsdarabot egymásmellé illesztjük, 
azután összevarrjuk, továbbá keresünk egy rudat, amelyre ezt 
a háromszinü összevarrt vásznat rászegezzük s a rúddal együtt 
a háromszinü zászlót felemeljük, amint a háromszinü vásznat 
a szellő lebegteti, akkor már nem egy rúdra erősített három
szinü ruhadarab áll előttünk, hanem a szent magyar zászló, 
a melyhez ezer évnek annyi szenvedése és dicsősége fűződik. 
Keressük és tartsuk meg a háromszinü nemzeti zászlóban az 
egyetlen magyar hazát, amelyről ez a nemzeti zászló bizony
ságot tesz. Tiszteld a nemzeti zászlót, mert azáltal hazádat be-
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cstilöd meg. Ne mondjátok azt, hogy az egyetlen magyar haza 
mint üvegcserép darabokra tört, ne cáfoljatok meg a Irianoni 
békével, amelynek múló ereje magyar hazánk ezeréves határait 
megsemmisítette, nemzetünk jogait lábbal tiporta és a magyarok 
millióit a magyar nemzet testéből kiszakította. A hazaszeretet 
szemével tekintve a háromszinü nemzeti zászló számunkra ma 
is és mindörökké az egyetlen magyar hazát jelenti a trianoni 
határokon innen és túl. Az eszmékbe vetett erős hittel hirdet
jük, hogy a trianoni határozatok mulandók, az ezeréves Ma
gyarország egysége pedig örökkévaló. Egységesnek teremtette 
Isten ezt az országot, ezt az Isten által alkotott földrajzi egy
séget gyarló emberi hatalom meg nem szüntetheti. Aki Európá
nak helyzetét ismeri, aki látja a magyarság meg nem érdemelt 
szenvedéseit, az velünk együtt vallja és hirdeti, hogy a magyar 
sérelmek orvoslás után kiáltanak s a magyar feltámadásnak 
előbb vagy utóbb be kell következni. Álljon a nemzeti zászló 
alá minden magyar, valláskülönbség nélkül s összekulcsolt 
kézzel bocsásson hő fohászt az Ég felé: Örökkévaló Isten, ki 
előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap és egy éjszaka rövid 
vigyázása, lásd meg a könnyeket, amelyeket a hónukat gyá
szoló magyarok hullatnak, erősítsd szebb jövendőbe vetett re
ményüket, amelyet szívükben táplálnak. Te voltál apáink Istene, 
Te tartottad meg őket nehéz megpróbáltatások között. Légy 
velünk is, mint apáinkkal voltál s az a reménységünk, hogy a 
háromszinü nemzeti zászlóban az egyetlen ezeréves magyar 
hazát látjuk, legyen élő valósággá. Ha Tenéked úgy tetszik, 
hogy még tovább kell keresztünket hordoznunk, legyen meg a 
Te akaratod, csak adj erőt és hitet, hogy a háromszinü nem
zeti zászlót kitűzhetjük még a Kárpátok ormaira, hogy elsza
kított magyar testvéreinket egykor szívünkre ölelhetjük s azok
kal a hitrokonainkkal, akik idegen uralom alatt szenvednek, 
nemsokára boldog örömmel énekelhetjük: „Erős várunk nékünk 
az Isten."

III.
Keressük és tartsuk meg a háromságban az egységet, há

rom szent könyvünkben az egyetlen evangélikus hitet.
Legszentebb könyvünk a biblia, de a biblia örök igazságaiból 

merített énekeskönyv és imádságoskönyv is szent könyvnek 
tekinthető. Keresd és tartsd meg bibliádban, énekeskönyvedben 
és imádságos könyvedben az egyetlen evangélikus hitet. Hited, 
amelyet a család és iskola szívedben élesztgetett, nevelkedhetik, 
de el is hervadhat. Ha hű akarsz lenni a fogadáshoz, amelyet 
a konfirmációi ünnepen letettél; ha méltó akarsz lenni őseidhez, 
kik hitükért annyit áldoztak, ha evangélikus egyházunk élő 
tagja akarsz lenni, akkor szeretned kell az evangélikus hit fő
forrásait : a bibliát, énekeskönyvet és imádságos könyvet. Nyolc
vanmillió evangélikusnak szent könyvei ezek, — legyenek a te 
szent könyveid is. De kérdezem: van-e bibliád, énekeskönyved,
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imádságos könyved? Ha nincsen, akkor veszedelemben van hited, 
lelked és üdvösséged.

Egy fiatal asszony azt kérdezte tőlem, midőn újonnan be
rendezett lakását megmutogatta, megvagyok-e a berendezéssel 
elégedve? Körülnéztem a lakásban és azt válaszoltam, hogy a 
berendezés tökéletes.

Azért találtam a berendezést tökéletesnek, mert az ágy 
mellett lévő éjjeli szekrényen ott láttam a bibliát, az énekes
könyvet és az imádságos könyvet. Azt is észrevettem, hogy 
mind a három szent könyvön meglátszottak a használatnak jelei. 
Legszebb szent könyv az, amely használt és kopott. Láttam én 
már drága kötésű, aranyos csatu imádságos könyveket, fényesek 
és ragyogók voltak, de csak dísznek voltak kitéve, senki sem 
forgatta őket. Jöjjetek közelebb hozzám ifjak és hajadonok. Ha 
majd Isten rendeléséből önállóak lesztek és külön családalapí
táshoz fogtok, vigyázzatok, jól rendezzétek be házatokat. Ne 
hiányozzék abból három szent könyvünk: a biblia, énekeskönyv 
és imádságoskönyv. Ha nagyon szegények lesztek és jól meg 
kell fontolnotok, mit szereztek be, úgy legyen a berendezésiek 
inkább egyszerűbb, a menyegzői ruhátok olcsóbb, a menyegzői 
ünnepélyre meghívottak száma kevesebb, de el ne engedjétek 
a három szent könyvnek: a bibliának, énekeskönyvnek és imád- 
ságos könyvnek beszerzését.

Most jertek közelebb hozzám, akiknek életnapotok már 
alkonyat felé hajlik. Semmit sem hoztunk e világra és semmi 
földi kincset el nem vihetünk innen.

Imádkozó testvérem, aki imádságos könyvedből a háború
ságban békességet, a siralmak között vigasztalást, az elmúlás 
gondolatával szemben megnyugvást merítettél, hagyd meg a 
halálos ágyon kedveseidnek, hogy temessenek el bár egyszerű 
ruhában, helyezzenek el bár igénytelen koporsóban, csak egyet 
adjanak utravalóul: tegyék melléd a vigasztalásnak szent köny
vét : imádságos könyvedet. Lehet dús magtárad, de ennek kulcsa 
nem illik bele a mennyország ajtajának zárába; van talán boros 
hordókkal telt pincéd, de ennek kulcsa inkább bezárja előtted 
a mennyország ajtaját; pénzesládád kulcsával is hiába próbál
nád a mennyország kapuját kinyitni; — ámde imádságos köny
ved hajlékony levelei innen a földről is megnyitják előtted az 
égnek ajtaját.

Még egy kis történetet mondok el. Ismerek egy buzgó 
evangélikus egyént. Nem hord a zsebében aranyórát. Úgyis 
tudja, hogy minden óra közelebb visz a sírhoz s minden óra 
emlékeztet az utolsó órára s az azt követő számadásra. De 
állandóan zsebében hordja az újtestámentumot. Nem gondol 
arra, hogy ruháját a kiálló zseb elcsúfítja, hogy az újtestáinen- 
tum nehezíti lépteit, csak arra gondol, hogy a biblia erős véde
lem a kisértő csábításai ellen. A világháborúban nem egy katona 
életét köszönhette a bibliának, melynek leveleiben a vészes golyó 
megakadt; a biblia levelei ma is megmentenek a kisértő halálos 
támadásaival szemben.
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Amily mértékben szentnek tartjátok a bibliát, énekesköny
vet és imádságos könyvet, olyan mértékben boldogít benneteket 
az egyedüli evangélikus hit. A létnek három nevezetes változása 
van. A síron innen a földi élet, a földi élet véghatárán vár a 
kikerülhetetlen sírgödör és a halál után hivő lelkünket az örök
kévalóság fogadja. Keressétek és találjátok meg a lét három 
változásában az örök üdvösség színhelyét: a mennyet. Ámen.

Nagy Lajos
szentantalfai lelkész-esperes.

Kicsoda evangélikus?
Az ágostai hitvallás négyszázados jubileumára.

Zsoltár 119, 46.
A reformáció történetének négyszázados évfordulói között 

elérkeztünk négyszázados jubileumára annak a hatalmas törté
neti eseménynek is, hogy 1530-ban az ágostai birodalmi gyűlésen 
a mi őseink hitüket írásban vallották.

Amikor erről az eseményről a mai ünnepi istentiszteleten 
megemlékezünk, elmélkedésünk alapjául olyan igét választottam, 
amelyet az ágostai hitvallás bibliai megvilágítására nem én vá
lasztottam először, hanem maga Luther Márton. Mikor hírül 
adják neki az ágostai birodalmi gyűlésen történteket, azt írja: 
„íme beteljesült a szent ige: szólok a te bizonyságodról a kirá
lyok előtt; és teljesedésbe megy a másik is: és nem szégyenülök 
meg." Ebben az igében látta tehát Luther az ágostai hitvallás 
történetét, jelentőségét és isteni pecsétjét.

Az ágostai hitvallás története azt mutatja, hogy a refor
mátorok egyáltalán nem akartak új egyházat, különösen pedig 
nem új vallást alapítani, hanem csak a meglevőt akarták refor
málni, vagyis visszaállítani arra a formára, amelyben Jézus 
idejében volt. Épen ezért azután a reformáció munkája nagyon 
lassú is volt. Nem úgy jött létre, hogy egypár ember elhatározta, 
hogy csinál egy új vallást s azután meghúzta annak határvona
lait, mint Trianonban az új államok határait, hogy eddig terjed 
az egyik és itt kezdődik a másik, hanem lépésről lépésre ha
ladtak s így hagyták ki Istentől nyert világosságuk mértéke 
szerint vallási világnézetükből egymás után azt, amit Isten igé
jével ellenkezőnek láttak meg és így helyezkedtek rá egymás 
után minden kérdésben a biblia álláspontjára. Ennek azután 
megvolt az a következménye is, hogy sem befelé, sem kifelé 
nem láttak az emberek tisztán abban a kérdésben, hogy mi is 
hát az evangélikusok álláspontja és ki is tulajdonképen az evang. 
ember? A leglehetetlenebb állítások szálldostak a levegőben. 
Egyesek a husziták lelki utódjainak, mások eretnek pestisnek 
tekintettek minket. Voltak, akik angyali szózatot véltek hallani 
a ref.-ban, de voltak olyanok is, akik ördögi lidércnyomást
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éreztek kebelükön, ha csak ránk gondoltak is. Mindez azért 
volt, mert nem ismertek minket. Szükséges volt tehát leszögezni 
végre azt, hogy kicsoda az evang. ? Erre a kérdésre akar meg
felelni az ágostai hitvallás. Ez az ág. hitv. története, de egyben 
jelentősége is. S mivel erre a kérdésre ugyanazt a feleletet adja 
a biblia is, mint az ágostai hitvallás, azért ez az ágostai hitv. 
isteni pecsétje is.

Szóljunk hát mi is arról, hogy az ág. hitv. bizonysága 
szerint kicsoda evangélikus?

1. Ev. ember az, akinek van ágostai hitvallása.
Ha van egy gyermeked és azt házon kívül akarod tanít

tatni, akkor érdeklődsz az intézetek után és ha kiválasztottál 
egyet közülök, akkor utána nézel, milyen szellemi légkört tud 
nyújtani gyermeked számára ? Ha valahol a nyár folyamán pár 
hetes üdülési szabadságodat el akarod tölteni, szükségesnek 
tartod, hogy tájékoztatót szerezz magadnak onnan: mit nyújt 
neked és mit kíván tőled ? Ezt mindenki egészen természetesnek 
tartja, de arra nem gondol, hogy ha valaki tagja akar lenni az 
ág. h. ev. egyháznak, akkor az a legtermészetesebb, hogy meg 
kell szereznie ennek az egyháznak az alapszabályait, az ágostai 
hitvallást. Megvan-e neked?

2. Ev. ember az, aki ismeri az ágostai hitvallást.
Aki azt hiszi, hogy az ág. hitv. csak a könyves polcunkra, 

vagy az ebédlő asztalunkra kívánkozik a díszbiblia mellé, nagyon 
csalódik. Az ág. hitv. azt akarja, hogy ismerd meg. Mit mon
danál arról a szülőről, aki, mikor megkapná annak az intézetnek 
ez értesítőjét, melybe gyermekét óhajtja adni, egyszerűen félre 
tenné azt és még csak elolvasásra sem méltatná, nemhogy áttanul
mányozásra ? Ismerd meg tehát az ág. hitvallást! Ismered-e te ?

3. Ev. ember az, akinek pozitív hite van.
Már a kis kátéban csodálkozva látja az ember, hogy az 

ev. keresztyénség mennyivel inkább arra helyezi a hangsúlyt 
hitvallási irataiban, hogy mit kell hinni, mint arra, hogy mit 
nem kell hinni. Ezt azonban még csak megérti az ember, hiszen 
a kis káté az evang. keresztyének számára Íratott. Sokkal cso
dálatosabb ennek a jellemvonásnak az ágostai hitvallásban való 
érvényesülése. Ez a hitvallás az ágostai birodalmi gyűlés szá
mára íródott és mégis 28 fejezetből 21 azzal foglalkozik, hogy mit 
hiszünk és csak 7 fejezet szól a megváltoztatott visszaélésekről. 
Nemcsak ez a külsőség mutatja azonban azt, hogy mennyire 
önmagával törődő, pozitív az ágostai hitvallás, hanem az egész
nek a szelleme is. Ez a könyv a harcok idején keletkezett. A 
harc pedig nem ismer irgalmat. Ha e kor vallási vitairatait 
olvassuk, akkor rögtön meg is ismerjük ennek a kornak irgal
mat nem ismerő harcias szellemét. És ez a könyv az iratok 
pergőtűzében olyan, mint valami szelíd fehér galamb, mely viz 
és vérözön felett kiterjesztett szárnyakkal repül szájában a béke 
olajágával. Maga Luther állapította ezt meg róla talán legelőször. 
Mikor elküldte neki Melanehton Fülöp megbirálós végett, azzal
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küldte vissza, hogy nagyon tetszik neki és nem változtat rajta 
semmit, „mert én oly szelíden és halkan lépkedni nem tudok". 
Emeli ennek a szelíd pozitív hangnemnek az értékét még az a 
körülmény is, hogy írói olyan ellenféllel állottak szemben, ame
lyik ellenség volt, nem ellenfél. Milyen nehéz lehetett ilyen 
emberekkel szemben a különbségek helyett mindig a közös ala
pot keresni! Többet törődsz-e te is az önmagad hitének kiépí
tésével, mint a mások hitetlenségének kárhoztatásával ?

4. Ev. ember az, aki nemzeti gondolkozásu.
Mikor a török megkondította a vészharangot Németország 

felé is, V. Károly összetartásra hívja fel a népet. Ezért hívja 
össze a birodalmi gyűlést is azzal, hogy „a keresztyén név és 
vallás legkegyetlenebb, hagyományos és régi ellensége, a török 
elleni segédeszközökről tanácskozzunk, hogy miként lehetne az 
ő dühének és törekvéseinek tartós és állandó hadi készülettel 
határt vetni". Az ev. rendek nem akarnak hasznot huzni a 
nemzet szorongatott helyzetéből, nem mondják: elébb engedjék 
meg hitünk szabad gyakorlását, nem szabnak feltételeket, ha
nem teljesítik a nemzeti kötelességet, az összetartást.

Ráhelyezik a nemzet oltárára az igazság kizárólagos kép
viseletéről való meggyőződésüket. Minden vallás képviselői meg 
vannak győződve arról és meg is kell győződve lenniök, hogy 
ők az igazság egyedüli birtokosai. Becsületes ember egy percig 
sem maradhat olyan egyháznak a tagja, amelyiknek a meg
győződését nem tartja a legteljesebb igazságnak. A ref. emberei 
elég bizonyságát adták annak, hogy a meggyőződés beszél be
lőlük. És mégis az ág. hitv. bevezetésében elismerik annak 
lehetőségét, hogy nem csak a r. k. egyház tanításában lehetnek 
kiigazítani valók, hanem az övékében is és kifejezik abbeli 
készségüket, hogy meggyőzés esetén hajlandók is ezt a kiigazí
tást megtenni. Mindezt azért, hogy a fenyegetett nemzet egysége 
a viszálykodás megszüntetésével biztosítassék. Aki ismeri a ref. 
embereinek minden veszedelemmel dacoló kitartását a meg
győződésük mellett, az tudja, milyen áldozat volt az a nemzeti 
egység oltárán.

Ráhelyezik a nemzet oltárára a türelmüket. Ünnepélyesen 
kijelentik, hogy készek a véleménykülönbségeket a vallási kér
désben s az egyes pártok véleményét és óhaját testvériesen, 
szelíden és türelemmel nyilvánosan meghallgatni. Aki tudja, 
hogy ezt olyan emberek írják, akiknek Lutherét a másik oldal 
türelmetlensége kiátkozta az egyházból és a birodalomból s 
akiknek magoknak is nekiszegezte a türelmetlen többség a kést 
a speyeri birodalmi gyűlésen, az tudja, milyen áldozat volt ez 
a nemzeti egység oltárán.

És ráhelyezik a nemzet oltárára az imádságukat. Az ág. 
hitv. bevezető beszédében kifejezést adnak őseink annak, hogy 
ezt a hitvallást mennyi imádság előzte meg. El tudjuk képzelni, 
hogy — mivel tisztában voltak az esemény történelmi, életbe 
és üdvösségbe vágó jelentőségével — mennyi imádság ostro
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molta az eget az ágostai hitvallással kapcsolatban. Tudod-e, 
miért imádkoztak? Nem azért, hogy fölényes győzelmet aras
sanak ellenségeik felett, hogy izzé-porrá zúzzák minden érvü
ket, hanem azért, hogy legyen egység és békesség a külső 
ellenségtől szorongatott országban. Ezt írják a bevezető beszéb- 
ben: „Készeknek nyilatkozunk arra, hogy az ügynek minden 
gyűlölködő szándéktól ment elintézésével a viszálykodás — Isten 
segítségével — megszűnjék és az egy igaz vallásra tereitessék 
vissza, hogy valamint egy Krisztus alatt élünk és harcolunk, 
úgy ragaszkodjunk egy Krisztushoz is s mindenek az isteni 
igazságra vezettessenek vissza; ez az, amiért Istenhez buzgón 
könyörgünk." Aki ismeri a ref. embereinek imádkozó éleiét, 
az tudja, mily nyereség ez a nemzeti egység oltárán.

Szereted-e ezt a halálgyürüvel összeszorított szegény ma
gyar nemzetet és megteszel-e mindent ennek a sír partján egy
mást taszigáló népnek egységéért?

5. Az ev. ember hitvalló ember.
Ne gondoljuk azt, hogy az ág. hitvallás benyújtói a nem

zeti egység kedvéért "hajlandók visszavonulni a jellemtelenség 
és gerinctelenség határáig. Nem. Hitvalló hitük van. És ez bi
zonyos korlátokat állít engedékenységük elé.

Az egyik korlát a Szentírás. Hajlandók mindent kiigazítani 
a tanításukban, amit a Szentírással ellenkező módon értelmeznek, 
de ahol a Szentírásnak világos az utasítása, ott hajlíthatatlanok, 
mint a kemény kő. Csodálatos hitvalló emberek, akik ilyen 
helyzetben, mikor az egyik oldalon a saját érdekük, a másikon 
a nemzet érdeke őrli őket, mint malomkő, azt tudják mondani: 
Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek.

A másik korlát a tisztesség. Készeknek nyilatkoznak arra, 
hogy „a lehető legjobb megoldási módot fogjuk barátságosan 
keresni, hogy amennyire a tisztesség engedi egységre jussunk." 
Tudatában vannak tehát annak, hogy ügyük nem magánügy, 
hanem Isten ügye, őket követő emberek ügye, egy egyház 
ügye. Ha csak róluk lenne szó, talán még messzebb is elmen
nének, de így a tisztességre gondjuknak kell lenni minden 
ember előtt s ott, ahol az ő engedékenységük a tisztesség ro
vására menne, megkeményítik magukat.

A harmadik korlát a lelkiismeretük. Abban az esetben, 
ha a tárgyalások nem járnának a kívánt eredménnyel, fellebe- 
zésiiket jelentik be az egyetemes zsinathoz. Ettől „semmi szin 
alatt eltérni nem szándékozunk s nem is lehet nekünk, ami 
ellen e helyütt is ünnepélyesen és nyilvánosan tiltakozunk. Az 
ágostai hitvallás benyújtói halkabban járó emberek voltak, mint 
Luther, de — amint ezekből a szavakból kiérzik — bennök is 
ott lobogott a lelkiismeret félelmetes hatalma előtt való meg
hódolás engedelmessége.

Az ev. ember tehát nem lehet kétlaki, fondorkodó, meg
alkuvó, csak nyiltsisaku hős. Tégy tehát bizonyságot akár a 
királyok előtt is! Nem szégyenled-e a Krisztus evangéliumát? 
Akkor te sem szégyenülsz meg.
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6. Az ev. ember nem hisz önmagában.
Nem lehet vállalkozni arra, hogy egy igehirdetés kereté

ben teljes feleletet adjon az ember arra a kérdésre, amire az 
ágostai hitvallás 28 hitcikkben felel meg, hogy t. i. kicsoda 
az evangélikus? Amit eddig elmondottunk, az csak kóstoló, 
hiszen csak az elöljáró beszédből való volt minden idézetünk. 
Lehetetlen azonban, hogy legalább futólag rá ne mutassunk 
arra a két tartalmi ismertető jelre is, ami az ev. ember fővo
násai közé tartozik.

Az ev. ember nem hisz önmagában. A bűn megítélése 
tekintetében különféle szigorúsággal járnak el az emberek. 
Mindegyiknél szigorúbb az ev. ember önmegitélése. Az evang. 
ember javíthatatlannak tartja magát, elveszett és elkárhozott 
embernek. Összetört ember, akit nem lehet már összeragasztani, 
akin csak egy új teremtés segíthet, mert bűne nem rárakódott 
porréteg, hanem belső megromlott állapotának gyümölcse. Úgy 
láija magát, amint van, minden szépítés nélkül. Hiszed-e ezt 
magadról ?

7. Az ev. ember hisz az Isten megváltó kegyelmében.
Az egész ágostai hitvallásnak a központi gondolata a hit

által való megigazulás. Csodálatos éles látással leplez le minden 
önmegváltó törekvést, mely az ember hamis megítéléséből és a 
büszkeségből származik. Az öntelt emberek számára Ítéletté, az 
összetört emberek számára örömhírré válik benne ez az evan
gélium. Hiszed-e te azt, hogy Krisztus mindent elvégezett ott a 
kereszten, hogy semmit sem tehetsz hozzá, hogy neked csak 
elfogadnod kell és lehet az elkészített üdvösséget?

Az ágostai hitvallás végén aláírások vannak. A hitvallás 
átnyujtói aláírták azt. Alá mered-e írni a te nevedet?

Vállalod-e ezt az evangélikusságot ?
Feleld re á : Még királyok előtt is szólok a te bizonyságaid

ról és nem szégyenülök meg. Ámen.
Tyn,

Mi tudjuk, hogy általmentünk. . .  
az életbe! . . .

Szentháromság utáni 2. vasárnap.
I. János 3, 13—18.

K. T. Nem mondok új dolgot előttetek, ha azt mondom, 
hogy ma a legtöbb ember elégedetlen azzal a helyzettel, amely
ben él, azzal a világgal, melynek levegőjét szívja. Mindenki 
próbál a helyzetén javítani, próbálja ennek a világnak anyagi 
és lelki elszegényedését megszüntetni és maga körül próbál új 
világot teremteni. Ha azokat a törekvéseket, próbálkozásokat 
figyelitek, amiket a mai ember élete, a mi életünk is mutat,
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észrevehetitek, hogy körülöttünk minden a nagy életmegújulást 
célozza.

Azonban ezt az életújulást véghezvinni, a mai világot meg
változtatni az tudja, aki maga is megváltozott már; az igazi 
életet maga körül megteremteni az tudja, aki már maga is éli 
azt az életet, akinek megdönthetetlen bizonyossága van a meg
talált „élet" felől, aki boldogan mondhatja: „Mi tudjuk, hogy 
általmentünk.. .  az életbe!“

A felolvasott szent igékben egy olyan ember szól hozzánk, 
akinek megvan ez a bizonyossága az élet felől, aki megtalálta 
és éli az igazi életet, aki boldogan mondhatja: „Mi tudjuk ..."  
Szeretném, ha elétek állna ez az ember, szeretném, ha szavai 
előtt feltárnátok szíveteket s míg rágondolnátok szavaira, rá
dobbanna a szívetek: mi is szólhatunk így, mi is mondhatjuk: 
„Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe!"

Ezeket a szavakat egy olyan ember mondja, akinek élet
napja túl van már a delelőn és a lealkonyuláshoz jár közel. 
Mögötte egyre hosszabb sávban marad el az élet útja, amit míg 
végigjárt, őszbe csavarodtak a hajfürtjei, gondredők szántottak 
végig a homlokán s a háta meggörnyedt a terhek hordozásában. 
Egyre lassúbb lett a járása, egyre nehezebben fogott a toll a 
keze alatt és egyre bölcsebb és mélyebb lett a beszéde. Mögötte 
egy életnek nagy tapasztalásai vannak: amit mond, nem mások 
szavára alapítja, hanem ezekre a megtisztult, nagy és igaz élet
tapasztalásokra.

Elképzelem, amint János elmondta ezeket a szavakat; amint 
ajakán megfogamzik egyik szó a másik után, hogy felrajzanak 
előtte a múlt tapasztalásai! Beleéli magát újra mindabba, amit 
egyszer már átélt. Látja maga előtt a szeretett Mestert, hallja 
ajakéról a beszédet, látja irgalmasságának cselekedeteit, érzi 
szíve szeretetének forró áramlását, amely emberszíveken ke
resztül végig akar lüktetni a világon. Látja, hogyan kerülnek 
be nap-nap után emberlelkek ennek a bűvkörébe, hogyan taszí- 
tódnak el tőle az önhittek, büszkék és gőgösek, titokban hogyan 
vádolják, hogy törnek az életére, hogy cikkáznak körülötte a 
gyűlöletnek a villámai, látja, hogy kötözik meg és juttatják a 
keresztre. S míg ezt újra végigéli, mint életének egy nagy ta
pasztalását, leírja a szavakat: Aki gyűlöl, az mind embergyilkos.

Tovább figyeli a múltat s újabb események sorakoznak fel 
előtte: Kr. hívei bántalmazásának rettenetes élményei, a kér. 
üldözés újabb meg újabb borzalmai, amikor békés embereket 
hurcolnak martirságra s kioltott életek pirosló vére öntözi a 
gyűlölet lábanyomát. Mint valami sötét emlék felidéződik mindez 
előtte, a leírt szavakra tekint és aláhúzza azokat: „Aki gyűlöli 
az ő atyjafiát, mind embergyilkos az!"

Majd visszaszáll a lelke a korábbi időkbe újra és elmerül 
annak a csodás szeretetnek a szemlélésébe, amely a Kr. szívé
ből kisugárzott s amely éppen akkor, amikor a gyűlölet az éle
tére tört, akkor, a kereszten volt a legnagyobb. Látja, hogy Az,
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Akit gyűlöl a világ, hogy váltja meg ezt a gyűlölködő világot 
az Istennél drága áron és felismeri a szeretet legnagyobb mély
ségét, amely az életet adja oda másokért.

Ebből a szeretetből nő híveinek a szeretete, amellyel fel
karolják, támogatják és oltalmazzák egymást, amely képessé 
teszi őket arra, hogy egymásért szenvedjenek és meghaljanak. 
Látja, hogyan válik ez a szeretet a keresztyének között áldozatos 
szeretetté, hogyan nyilatkozik meg a gyülekezeti tagok között 
egymás terheinek a hordozásában s amíg elgyönyörködik benne, 
megérzi, hogy ez a szeretet Krisztus szeretetének a visszaverő
dése az emberlelkeken es boldogan mondja: „Arról ismertük 
meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk; mi is köte
lesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiáiért 1“ Egymás 
után felrajzanak előtte a szeretet átélt áldásai s ezekben meglátja, 
hogy ez az élet, hogy a szeretet életet ad s valami megdönthe
tetlen bizonyossággal mondja: „Mi tudjuk, hogy általmentünk 
a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiáit".

Érzitek-e, hogy ez egy embernek saját tapasztalásai alapján 
való megdönthetetlen bizonyságtevése az „élet" felől ? Érzitek-e, 
hogy ezzel a bizonyságtevéssel ennek a mi korunknak beszél 
az apostol, hogy ez a kor is elmondhassa: „Mi tudjuk, hogy 
általmentünk... az életbe"?!

Kell nekünk ez az ige, mint az éhezőnek a falat kenyér; 
kell, mint a betegnek az orvosság; mint a bajban levőnek a 
segítség. Kell nekünk az apostol tanítása: Ha el akarjátok mon
dani tapasztalásból, hogy átmentetek az életbe, emberek, keve
sebb legyen közöttetek a gyűlölet, mert sok van belőle, pedig 
ez halált eredményez és több legyen közöttetek a szeretet, mert 
kevés van belőle, pedig ez életet ad 1 Ki tudjuk-e tárni szívün
ket ez előtt a figyelmeztetés előtt, hogy tapasztalásaink legyenek, 
amelyekből kicsendül az örömszó: „Mi tudjuk, hogy általmen
tü n k ... az életbe!" Fel tudjuk-e tenni az életünket mindarra, 
amit ez a figyelmeztetés mond? Fel tudod-e tenni az életedet 
erre te?

Kevesebb legyen közöttetek a gyűlölet! Ugye érezzük, 
hogy szembe akar állítani ez a figyelmeztetés azzal a hatalom
mal, amely az ártatlanságot, a szentséget, a jóságot keresztre 
feszítette, amely végigdul ma is az emberiség életén és pusztít 
mindenütt, ahol megveti a lábát, beférkőzik az emberek szívébe 
és egymás ellenségeivé teszi őket, válaszfalakat von népek 
között, nemzeteket uszít egymás ellen, társadalmi osztályokat, 
felekezeteket különít el s egy cél felé haladó, együttélő emberek 
között támaszt áthidalhatatlan akadályokat. Nekünk nem kell 
erről részletesen beszélni, sajnos, elégszer beszél róla a jele
nünk, amelynek homlokára ez az átkos szenvedély már eléggé 
rásütötte a Kain pecsétjét. Látjuk-e és érezzük-e, milyen égető ez 
a pecsét, küzdünk-e, hogy valahogyan eltűnjön onnan mielőbb, 
vagy még jobban odavéssük azzal, hogy szítjuk, hatalmasabbá 
tesszük a gyűlöletet ?! Jaj nékünk, mert ne feledjük, a gyűlölet
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halálra vezet! Pedig mi élni akarunk és magunk körül életet 
akarunk teremteni. Halálra vezet a gyűlölet azért, mert tönkre 
teszi vele az ember az embertársa életét. A gyűlöletet nemcsak 
az érzi, akinek a szívében az gyökeret ver, hanem az is akire 
az irányul. Látja az őt gyűlölő ember magatartását, viselkedését 
iránta és ez őt emészti, gyötri, tehát az életét rövidíti, vagyis 
öli. Milyen rettenetes, a gyűlölet puszta érzésével is gyilkossá 
lesz az ember! Halálba vezet a gyűlölet azért is, mert nemcsak 
a másik embernek az életét teszi tönkre, hanem a magáét is. 
A gyűlölködő embernek nincs nyugalma, mert mindig a harag 
érzése gerjedez benne, ez pedig nyugtalansággal jár és mint 
a féreg foga a fát, rágja, őrli, rövidíti az ember életét. De ha
lálra vezet a gyűlölet azért is, mert a gyűlölködő ember elját- 
sza az üdvösségét. Jézus ezt nem ilyenek számára készítette 
és nem gyűlölettel készítette és szerezte meg, hanem a kien
geszteléssel, amiért az életét kellett odaadni. Ide nem juthat 
tehát az, aki embertársát gyűlölni tudja. Nekünk pedig az üd
vösség a legdrágább. Tehát szűnjön meg, legyen kevesebb a 
gyűlölet, mert sok van belőle. Értsük meg az apostol figyel
meztetését: A gyűlölet halálba vezeti

De értsük meg az apostol másik figyelmeztetését is: Le
gyen több a szeretet, mert kevés van belőle, pedig ez életet ád. 
Akinek a szívében  ̂szeretet van, az megismerte a Krisztust, 
beleélte magát az Ő világába, s ebben a világban élve meg
érezte, hogy milyen drága az ő élete a Krisztus előtt, mennyire 
törődik vele, mit meg nem tesz érte, hogy megmentse a bűn
nek, halálnak hatalmától. Ennek megérzése azonban egy látást 
is nyit számára, t. i. becsüli mások életét, s ahol lehet, segít 
mások életén, szeretetét iránta naponként megmutatja, cselekvő 
szeretetté teszi. Ezzel a szeretettel nemcsak embertársa földi 
életével gondol, nemcsak külső életkörülményein segít, hanem 
felkarolja a lelki életét is, törődik embertársa üdvösségével is. 
Neki nem lehet mindegy az, hogy mi lesz vele, elkárhozik-e, 
vagy üdvözül, hanem érzi ennek a szónak: „mi kötelesek va- 
gyunk“ a súlyát, az erejét és javára van embertársának min
denben és mindennel. így teremt a kér. ember maga körül új 
életet, így teremti meg az életet a szeretet által, amely örökkévaló.

Testvéreim! Mi életet akarunk magunk körül teremteni. 
Minden erőnkkel erre törekszünk, a lelkünk vágyával egy nagy 
megújulást óhajtunk. Mikor lesz ez meg? Előbb semmiesetre, 
csak akkor, ha már mi magunk megtaláltuk az életet. Az apos
tol megjelölte az irányt, amerre ezt keresnünk kell, amikor rá
mutatott arra, hogy kevesebbnek kell lenni közöttünk a gyűlö
letnek és többnek kell lenni a szeretetnek, hogy elmondhassuk: 
„Mi tudjuk, hogy általmentünk... az életbe!“ Te elmondhatod-e? 
Bár igent mondana a szíved: én el akarom mondani! Ámen.

Lukács István
bobai lelkész.



Harang-avatáskor ünnepi beszéd.
Elmondatott a nagykanizsai gyülekezet 2 új harangjának ava

tási ünnepségén.
46. zsoltár 2. vers, és Jelenések k. 

2. r. 10. v . : Légy hív mind halálig, és 
és néked adom az életnek koronáját.

„Áldjad én lelkem az urat és egész bensőm az Ő szent 
nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi 
jótéteményéről." — Ugy-e önkéntelenül is ezek a zsoltárigék 
jönnek az ajkainkra ebben az ünnepélyes és örömteljes órában ? 
Hiszen: „Hatalmas dolgokat cselekedett az Úr mivelünk s ezért 
vigadunk."

Mert alig négyszázunknak ereje magában véve mégis csak 
kevés lett volna, ha még annyira összetettük is egyetértő aka
rattal az erőinket! Ámde meg van írva és mindörökké igaz, 
amit az Úr Pál apostolnak mondott: „Elég néked az én kegyel
mem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el."

Igen! Az Ő kegyelme, a jóságos Istennek soha meg nem 
hálálható kegyelme volt a mi erősségünk, amely rásegített ben
nünket arra, hogy ime visszatértek a harangjaink, amelyeket 
1916-ban, mikor még fennragyogott a magyar nemzet csillaga, 
áldozatos honszerelemmel odaadtunk a haza oltárára.

A szent örömtől csillogó tekintetünkkel tehát nehogy a 
saját érdemeink szemlélgetésébe merüljünk el, hanem emeljük 
azt fel az Egek Urához és csak Őt áldjuk ezerszer is azért, 
hogy ezentúl újra 3 harang szavával magasztalhatjuk Őt.

Még rezegnek a szívünk húrjai, melyeket az imént felava
tott és megkondult új harangjaink hangjai hoztak rezgésbe. A 
boldog öröm érzése uralja az egész bensőnket! Valami szent, 
magasztos érzés zsong a lelkűnkben. Hogy miféle érzés ez, — 
ki tudná azt pontosan megtudni, leírni, megállapítani? Valami 
elemezhetlen, meghatározhatatlan érzés az, mikor a felajzott 
lélek a megkondult és zúgó harangok szárnyain egyszerre csak 
emelkedni kezd s azután száll, száll, maga sem tudja hova, 
merre ? Csak valami más, valami szebb világba, valami csudás 
isteni régiókba! Nem lehet meghatározni ezt az érzést. Csak 
érezzük, hogy ennek így kell lennie! Csak sejtjük, hogy ez 
azért van, mert az emberi lélek magával hozza e világba a 
származási helyéről, az Isten egéből, annak a szépséges, annak 
a más világnak fenséges zengzeteit, égi melódiáit, isteni szim
fóniáit. A sphaerák zenéje ott zsong a tudat alatt, ott szunnyad 
a lélek mélyén minden emberi kebelben s mikor felhangzik 
körülötte valahol egy rezonáns, egy vele ugyanazon lényegű
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hang, akkor tudatossá válik, felzeng s erőre kap bennünk az 
égi eredetünknek s magasabb rendeltetésünknek fenséges tudata.

Megkondul a harang s a lélek húrjai önkéntelenül meg- 
rezdülnek tőle. A harangzúgás ellenállhatatlanul megkapja a 
lelket, kiragadja a testből, a poros földről s viszi, viszi arra 
felé, ahonnan az a lélek származott s ahová vissza fog térni.

Ezt lehet nem érteni, de nem lehet tagadni!
Mert az Isten az ő örök fenségét, tökéletességét, szégségét 

érzéketlennek látszó földi dolgokba rejtette el. S az embernek 
épen az a hivatása, hogy ezekre figyeljen, ezeket keresse, észre
vegye s ezekre reagáljon. Egy fűszáll, egy réti virág az állatnak 
csak takarmány, de az Embernek az Isten nagyságát, jóságát, 
bölcseségét és szépségét hirdető és visszatükröztető jel is!

A mi két új harangunk is nemcsak puszta, rideg két érc- 
tömeg, hanem az Istennek bennünket magasabb rendeltetésünkre 
figyelmeztető, az ő országának közöttünk és bennünk való meg
valósítására buzdító szépséges üzenete.

S ugy-e, szent Gyülekezet, te meghallottad és tudomásul 
vetted ezt az üzenetet? Hisz hogy folyton láthasd és hallhasd, 
rá is írattad a két új harangra. Ráírattad a nagyobbikra a min
denkinek egyformán szóló boldog biztatást: „Erős vár a mi Iste
nünk!“ — A kisebbikre pedig a mindenkit egyformán illető 
komoly intést: „Légy hü mindhalálig s néked adom az életnek 
koronáját!“

*  *♦
„Erős vár a mi Istenünk! Ezzel biztat, erősít, vigasztal a 

a nagyobbik harang szava, valahányszor csak érzed az egyéni 
életedben is, de meg az egyházi és nemzeti életünkben is, hogy 
nehéz harc, kemény küzdelem az élet.

Oh pedig de sokszor vagyunk kénytelenek ezt ,érezni!
A Teremtő boldogságra teremtett mindenkit. Ámde ezen 

boldogság elérésének ezer akadálya van. Önszívünkben is, meg 
a külvilágban is. Itt benn, — mint az énekvers mondja, — 
„szüntelen harcolnak a testi indulatok" s ki-kiragadnak ben
nünket a teremtő Istennel való összhang boldogító köréből. El-el- 
hitetjük magunkkal, hogy lehet az Istenen kívül is élni. De azután 
csakhamar úgy járunk, mint az a bolygó, mely kitör a nagy 
kozmikus rendből: földre hullunk, összetörünk! S a lélekben 
egy sötét zűrzavar, világfájdalmas pessimizmus, vagy világgyű- 
lölö unottság lesz úrrá. Hiába vesszük be magunkat földi vá
rakba : a gazdagság, a rang, a hatalom, a dicsőség ledönihetet- 
lennek hitt váraiba, néha elég a sorsnak egy eltévedt parittya
köve s rombadől a várunk s maga alá temet bennünket.

S hátha még számbavesszük azt is, hogy a világ az emberi 
önzés, hálátlanság, és rosszindulat nem is parittyákkal, hanem 
sokszor a legdurvább lelketlenség egész arzenáljával támad el
lenünk, — akkor lehetetlen nem éreznünk, örök igazságként 
nem vallanunk, hogy csak az Isten, a mi Istenünk, az egyedüli 
erős várunk!
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Mert aki lelkében, vallásos szívében állandó és közvetlen 
közösségben él az Istennel, azt érhetik belső megpróbáltatások, 
gyötörhetik lelki tusák, érhetik csapások, véresre sebezhetik a 
hálátlan és önző emberek tőrdöfései, a lelke egyensúlyát, — ezt 
a legdrágább kincset, — mégsem veszti el, mert az imádságos 
áhítat szárnyain mindig beszáll a legerősebb várba, odamenekül 
az Isten ölére s az ő jóságos kezesimítására lecsöndesül a lélek 
viharzása s a megvígasztalódott ember bánatos szemének köny- 
nyein át is meglátja a reménység szép szivárványát.

Igen! Kondul a nagyobbik harang s biztat, vígasztal: Erős 
vár a mi Istenünk! A másik pedig belép az összhangba és in t: 
„Légy hát hű mindhalálig s neked adom az élet koronáját".

Oh, légy hű mindhalálig! Légy büszke és boldog, hogy 
van Istened, van hited, van vallásod. Ne engedd, hogy hitetők 
és hamis próféták elhitessék veled, hogy a vallás csak az egy
ügyű, műveletlen és szegény embereknek való. Nem! Az élő, 
benső, komoly hitélet királyi dísze, legdrágább kincse és leg
erősebb vára királynak és koldusnak, bölcsnek és együgyűnek, 
kicsinek és nagynak egyaránt. Légy hát hű mindhalálig s az 
örök Isten meg fogja neked adni a földi élet jól értelmezett 
boldogságát is, meg az örök élet hervadatlan koronáját is.

*

De „Erős vár a mi Istenünk" az egyházi, a gyülekezeti 
életben is.

Oh, sokat lehetne erről beszélni! — Egyházunk 400 éves 
történetének minden lapja bizonyítja, igazolja, hogy az isteni 
megtartásba vetett hit volt a legbiztosabb és legerősebb vára 
minden időben a mi egyházunknak. S ugyanezt elmondhatjuk 
a mi kis gyülekezetünkről is. 80 éves múltúnk nem más, mint 
a létért való állandó küzdelmeknek sorozata. Kezdettől fogva az 
anyagi erőtelenség és szegénység keresztje nehezedett arra a 
2—300 lélekre, akik a semmiből megteremtették e gyüledezetet 
s felépítették az Úrnak e hajlékát. Oh, nem lett volna-e egész 
természetes, hogy időnap előtt belefáradnak a küzdelembe, 
összeroskadnak a sok gond és teher súlya alatt, ha nem erősíti, 
biztatja és lelkesíti őket az a tudat, az a hit, hogy „Erős vár 
a mi Istenünk!" S ahol megáll már az emberi ész és összerop
pan az emberi erő, ott még mindig ott van az isteni segedelem, 
csak az ember összekulcsolt kezével keresse s hitének karjaival 
megragadja s Jákobként el ne bocsássa azt az Istent!

Kondul a nagy harang s hirdeti a hangjával: Te kis gyü
lekezet, te alig 400 lélekből álló maroknyi nép, Erős várad 
néked az Isten! Mert avagy el tudtad volna-e érni a hő vágya
dat, meg tudtad volna-e szerezni az új harangjaidat, ha a jó 
Isten összetartást, egyetértést és lelkes áldozatkészséget nem önt 
beléd s tántoríthatlan hitet nem ád, hogy a hívő, az Istenben 
bizó embereknek mindenek lehetségesek.

Szól a nagy harang: Erős vár a mi Istenünk! — a kiseb
bik pedig újra beleszól a zengésbe és int, fenséges komolysággal 
int: „Légy hát mindhalálig hű!"
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Igen! Légy mindhalálig hű egyházadhoz, a te lelki édes 
anyádhoz. Légy hű egyházad szelleméhez, mely csak az öntu
datos, személyes meggyőződésnek s az önkéntes, szívből jövő, 
lelkes áldozatkészségnek tulajdonít igazi értéket. Légy mindha
lálig hű őseid emlékéhez, kik szent örökségül hagyták reád az 
evangéliumi hitet és e gyülekezetei s akik számon fogják tőled 
kérni a te hűségedet. Légy hű, mert csak így lesz erőnk tovább 
dolgozni az egyházi élet felvirágoztatásán s ezzel együtt egy 
nemes, emelkedett életfelfogás, tiszta erkölcsi élet és egészséges 
közszellem munkálásán!

*

Szól a nagy harang szava: Erős vár a mi Istenünk! S 
valóban az Isten erős várunk nékünk — mint szegény magya
roknak is!

Hisz van-e nép, amelynek oly küzdelmes, tragédiákkal oly 
teljes volna a sorsa, mint a magyarnak? Hányszor tiport le 
bennünket ármány és hitszegés?! Hányszor csaltak meg ben
nünket diplomáciai barátságoknak, szövetségeknek büszke várai?! 
Van-e nekünk a föld kerekségén igazi barátunk? Nem raboltak-e 
meg Trianonban az összes szomszédjaink ? Nem irigylik-e s nem 
szeretnék-e elvenni tőlünk még a megmaradt utolsó falat száraz 
kenyerünket is? Várhatunk-e igazságot, jobb belátást a világ 
sorsát a maguk önző érdekei szerint intéző különféle „Taná
csokétól ?

Soha! Nekünk egyedüli erős várunk az Isten! Egyedüli 
reménységünk az a szent hit, hogy az örök isteni igazságosság 
nem hagyja nagypénteki sírjában a mi nemzetünknek meggya
lázott igazát. Eljön még a magyar husvét, mert nem szégyenül
nek meg, kik benne bíznak mindenek felett.

Halld hát meg mindig s kövesd ünneplő Gyülekezet, amit 
az újra közbecsendülő másik harang parancsol: „Légy hű mind
halálig* a hazádhoz! — Ne bizz másban csak az Istenben s 
azután magadban! Visszavonást, pártoskodást, csak egyéni ér
dekeket hajszoló hitvány önzést, égess ki szívedből és segíts 
kiirtani a közéletből. Tiszta erkölcs, feltétlen becsületesség, ha
lálosan komoly felelősségérzet és kötelességtudás — az az er
kölcsi alap, amelynél fogva van jogunk várni a szebb jövendőt, 
az igazság győzelmét, s az Istennek erre rásegítő kegyelmét.

És én tudom, hogy nincs ma magyar templom, amelyből 
ne ez az intés szólna, nincsenek ma magyar harangok, ame
lyeknek hangjából ne ugyanez a szózat hangoznék az összes 
magyar szívekhez. — Oh, szóljon is, oh hangozzék i s ! És ol
vadjon össze minden magyar templomok minden áhítata, minden 
magyar harangok minden zúgása az Isten egét ostromló ezen 
szent imádságba: „Szabad hazánkat, oh, add vissza nékünk!*

*

Új harangjainknak szavában, ime, az Istennek ezen üzenete 
szól hozzánk. Oh, figyelmezzetek mindig erre az üzenetre és 
megtegyétek, amit tőletek kíván!
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Mert fájdalmas, szomorú látvány voltak az elnémult ha
rangok, — de még szomorúbb, még fájdalmasabb: újra zengő 
harangok mellett a süket fülek s a halott szívek!

Ugy-e, se süket fülek, se halott, érzéketlen szívek nem 
lesznek közietek? Mert csak így lehet igazán örömünnep ez a 
mai nap! Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Egyházmegyei felügyelő beiktatásakor.
Dr. Mazor Elemér, a békési evang. egyházmegye felügyelőjé
nek tisztségébe beiktatásakor, 1930. május 13-án Szarvason

elmondott beszéd.
Róm. 12, 6—8.

Testvéreim! Isten, a mi mennyei Atyánk, mindnyájunkat 
elhalmoz ajándékaival. Valamennyiünknek többet ad, mint a 
mennyit érdemiünk. Bölcsesége és gondoskodó szeretete min
den gyermeke részére szüntelenül lelki és testi javakat oszt. 
Különböző tehetségekkel, képességekkel áld bennünket s ezen 
adományok birtokában, ezekhez képest rendeli el hivatásunkat, 
jelöli ki munkakörünket, tűzi ki feladatainkat s állítja elénk 
elvégzendő kötelességeinket.

Nem a véletlen dobál bennünket ide vagy oda, nem földi 
tényezők nyitnak előttünk munkamezőt, nem az emberek írják 
elő szolgálatunkat, hanem a mi rendeltetésünket meghatározó, 
sorsunkat egyedül irányító, erős és hatalmas Isten, a mi Gond
viselő, mennyei Atyánk.

* *
*

Testvérem! Téged is az Úr küldött hozzánk, az ő szere
tete hívott el munkásul az evangélium mezejére, az ő kegyelme 
áldott meg azokkal a lelki ajándékokkal, amelyekkel munkálhatod 
egyházunk javát s előmenetelét.

10 évig működtél egyházmegyénkben mint ügyész, 2 éven 
át viselted az egyházmegyei másodfelügyelői tisztet; most pedig 
az egyházmegye gyülekezetei lelkesedéssel, az egyházmegyei 
felügyelői díszes állásba emeltek.

Az Úr akaratából történt mindez. Az ő kegyelme emelt 
fel s az ő segedelme kisér munkádban tovább.

Légy hálás az isteni gondviselés iránt s háládat Krisztus 
evangéliumi egyháza javának szakadatlanul tartó munkálásával 
bizonyítsd be!

Isten akaratából 70.000 evangélikus lélek bizalma egyház
megyénk élére állított világi vezérül. Evangélikus testvéreid 
méltóságot és díszt kölcsönöztek neked irántad történt lelkese
désteljes bizalomnyilvánitásukkal. Ez a megtiszteltetés és meg
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becsülés egyháztársadalmunk részéről olyan babérág, amely
nek minden egyes levelén egyházunk érdekében eddig végzett 
munkádért a köszönet és hála gyöngye ragyog; de olyan a 
mai napon neked átnyújtott virág is, amelyből a jövendőben 
még sok áldásos gyümölcs kifejlését várjuk.

A bensőbb frigyrelépés, a fokozott megtiszteltetés az egy
ház javáért végzendő munkának elmélyítésére kötelez; a ma
gasabb megbízatás több feladatot ró rá d ; a díszes állás nagyobb 
felelősséggel jár.

Elmúlt az az idő, amikor az egyházi megbízatás csak 
külső díszt és méltóságot jelentett; ma gondot ad s dolgot, 
tevékenységet követel az mindenkitől. Megnehezedett Hazánk 
és Egyházunk felett az idők járása. Súlyosabbá vált mindnyá
junk terhe is.

Keserves időket élünk, megszaporodtak gondjaink, bajaink.
Nagy és nehéz feladatok teljesítése előtt állunk.
Sok energiát, ^munkát és áldozatot követel tőlünk minden 

helyen, így egyházi téren is elkötelezettségünk. Mindenkor, de 
a mi időnkben különösen példátadólag kell teljesítenünk Pál 
apostol parancsát: „aki elöljáró, szorgalmatossággal j á r j o n Isten
től nyert képességeinket fokozott mértékben kell értékesítenünk 
Hazánk és Egyházunk javára. Talentumainkat nem szabad 
elásnunk, hanem gyümölcsöztetnünk kell azokat. 

Testvérem! Tudom, hogy te ismered az elhivottságoddal 
járó kötelességeket. Tudom, hogy hivatásod teljesítésében meg 
nem lankadtál, sőt fokozottabb erővel fogod a jövőben szolgálni 
egyházadat, éppen azért én ahelyett, hogy részletesen vázolnám 
a megbízatásoddal járó feladatokat, Isten segedelmét kérem kö
telességeid teljesítéséhez és az ő áldásáért esedezem végzendő 
munkádra.

Én az őrállásban s a munkálkodásban veled testvéri hű
séggel osztozom s velünk dolgoznak azok a testvérek is, akik 
téged elömunkásul élükre állítottak.

Isten segítsen nemes hivatásod teljesítésében!
Isten áldja meg az ő országát építő munkádat!

Kovács Andor
orosházai lelkész-esperes, 

kormányfötanácsos.


